
Святі Тайни 
Хрещення і Миропомазання – просимо повідомляти один місяць наперед 
Пресв. Євхаристія – заохочуємо бути приготовленими і приступати при 
кожній Святій Літургії 
Сповідь – щонеділі і в свята, в часі Святої Літургії, а також за приватним 
зверненням 
Вінчання – просимо повідомляти шість місяців наперед 
Єлеопомазання – просимо зголошувати завчасно не тільки у 
передсмертний час але й у часі тяжкої хвороби 

Глава УГКЦ у Буенос-Айресі (Аргентина): 
«Хрест - знак, символ і прапор перемоги 

добра над злом» 
   
Для мене зворушливо знову до вас повернутися, мати 
можливість бути на цій святій землі, де свого часу 
Господь Бог утвердив мене в покликанні до 
священства. Катедра Покрови Пресвятої Богородиці 
святкуватиме наступного року 50-річчя освячення, 
яке здійснив патріарх Йосифом Сліпим, а вже цього 
року наша громада в Аргентині святкує 120-ту 
річницю. Наші перші мігранти на новій землі спочатку 
будували церкви. Сьогоднішня Літургія тут є знаком, 
що сила Царства Небесного, яка дається нам через 
Христовий хрест, з’являється перед нашими очима. 
 
Звернувся до вірних УГКЦ в Аргентині Глава і Отець Церкви 
Блаженніший Святослав під час проповіді на Архиєрейській 
Божественній Літургії в катедрі Покрови Пресвятої 
Богородиці в Буенос-Айресі (Аргентина) у Хрестопоклонну 
неділю, 19 березня.«Ця неділя називається 
Хрестопоклонною і позначає половину шляху Великого 
посту. Бог у нашій дорозі від рабства до свободи є з нами, - 
вів проповідник далі. - Усі прообрази Старого Завіту ми 
бачимо вкладені, сповнені, у повноті відкриті, коли Ісуса 
розіп’яли на хресті. Його хрест є символом перемоги, 
джерелом, з якого понині випливає жива вода». За словами 
Блаженнішого Святослава, сьогодні український народ 
переживає подібне до того, що переживали ізраїльтяни, які 
йшли дорогою від раб свободи/  (стор. 3) 

 

ST. NICHOLAS 
UKRAINIAN CATHOLIC CHURCH 

4 Bellwoods Avenue 
Toronto, Ontario, M6J 2P4 
tel.: 416-504-4774 
fax.:416-504-8428 
оffice@saintnicholas.ca  
www.saintnicholas.ca 
 

Парафіяльна Канцелярія 
Години праці: 
Понеділок – П'ятниця 
9:00-1:00 і 2:00-4:00 
 

РОЗКЛАД БОГОСЛУЖЕНЬ 
Наступна неділя 
 6:30 –  Утреня -  о. Р. Лобай 
 8:00 –  Св. Літургія – 
 9:30 –  Св. Літургія – о.  
11:30 - Св. Літургія – о.  
  6:00в. – Св. Літургія – о.  
 
  7:00в. – Великопосна Вечірня 
 Молитовний День – середа – 6:00в. 
Клюб Духовних Дискусій– вівторок – 
1:00 попол. 
                    Свята 
8:00 –  Св. Літургія 
9:30 –  Св. Літургія 

        
      Будні 

8:00 –  Св. Літургія 
 

 

Навечір’я свят 
6:00  – Вечірня з Литією 

 

 Ап. Євр. 6, 13 – 20. 
 Єв.  Mр. 9,  17 – 31.. 
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¾ Бажаємо новообраній голові ЛУКЖК, відділ 
св. о. Миколая, Тані Когут, її еґзекутиві і управі 
багато успіхів у їхній праці для нашої церкви і для 
українського народу. Нехай Предобрий Господь 
тримає благословить і винагородить на Многії і Благії 
Літа! 

¾ БУКК, відділ св. о Миколая проводитиме 
Загальні Збори в понеділок 27 березня о год. 7:00 
вечора у парохіяльному будинку. Закликаємо усіх 
членів взяти участь! 

¾ Молитовна Група зустрічається щосереди  
о год. 6:00 вечора. Наступна зустріч буде після  
Великодня зогляду на те, що підчас Великого Посту
 щосереди правиться Літургія Ранішеосвячних 
Дарів.    

¾  Клюб Духовних Дискусій (колишній клюб 
сеньорів) зустрічається щовівтірка  о год. 1:00 поп. 
Наступна зустріч буде у вівторок  28 березня, 
2017р. Заохочуємо приєднатися до групи і приємно 
провести час!   

¾ Писання Писанок: Коса Колектив запрошує усіх 
від наймолодших до найстарших на майстерню  
писання писанок в неділю 26 березня від год 11:00 
ранку до 3:00 поп.  у парохіяльному будинку. Всі 
потрібні матеріяли будуть на місці! 

¾  ХОР ВЕСНІВКА запрошує на Великодній 
Ярмарок в неділю, 9 квітня, 2017 від   9:00 рано до 
 2:00 поп.  Можна купити свіжі паски, торти, печиво, 
вареники, канапки, борщ, писанки ітд.  
 

¾   125 літне  святкування Ювілею Сестер    
Служебниць Непорочної Діви Марії  

  
   В році 2015 від місяця червня до серпня 

Торонтонська Єпархія вітала Подорожуючу Ікону з 
Мощами Блаженної Йосафати. Спів-засновниці 
Згромадження Сестер Служебниць Непорочної Діви 
Марії вітали Бл. Йосафату ніжною любов’ю та надією 
на її поміч.  Це була гідна і радісна підготовка на 
125-ий  Ювілей  заснування Згромадження Сестер 
Служебниць, який ми святкуємо цього року, 2017! 
 З цього приводу, в катедрі св. свящмуч. Йосафата  
сьогодні o год. 3-ій годині поп.  Преосв. Кир Стефан 
та Отці відслужать урочистий Молебен до Блаженної 
Йосафати.  Сестри Служебниці запрошують усіх 
парохів та всіх отців, дияконів, під-дияконів та 
парафіян, щоби разом з нами подякували Богові та 
просили благословення на майбутнє.  

 
¾      Єпархіяльна Рада Молоді повідомляє, що 
серія наук Богословія Тіла для 
середньошкільників розпочнеться у п’ятницю, 
31-го березня о годині 8:00 вечором. Ця 
надзвичайно цікава програма, створена на основі 
навчання св. Папи Івана Павла ІІ для дітей від 6-го 
по 8-ий клас, пояснює на доступному рівні Божий 
план для кожного у любові і житті. Теми включають: 
Хто я? Що є значення моєї душі і мого тіла? Що є моє 
покликання? та інші. Задзвоніть до Наталі Штурин за 
дальшими інформаціями на 416-951-3030 або 
 416-236-4043. 

 
¾     З блaгoслoвенням Владики Стефана, 

ласкавo прoсимo на сьомий з черги рiчний з’ïзд 
мoлoдi Вставай!, три-дневу мандрiвку пo свoï вiрi 
для мoлoдi вiд 8-гo пo 12-ий клас. Вiд п’ятницi, 28-
гo квітня, дo недiлi, 30-гo квітня, вiдбудуться 
вiдвiдини трьoх парoхiй околиці Торонта, цiкавi 
зайняття і вірна дружність. Якщo у тебе є бажання 
зустрiти oднoдумцiв i глибше пiзнавати свoю вiру, 
кoнтактуй нас: arise.ucet@yahoo.ca абo на 
фейсбук:Ariseyouthrally. 
 
¾         Крайова управа Ліґи Українок Канади 

запрошує на благодійний бенкет-концерт 
«Вечір вшанування Героїв України» на 
підтримку благодійного фонду «Ангели 
Хоронителі України» сьогодні о год. 4:00 поп. в 
бенкетному залі Княжий Двір (Golden Lion), 15 
Canmotor Ave. В програмі: Oксана Білозір, народний 
депутат України, Вадим Свириденко, народний герой 
України, вояк який пережив  
4 ампутації, Оксана Мазур, старший лейтенант, 
Олена Бурлака, доктор медичних наук. Квитки: 
Будучність – 416-763-8906, бюро ЛУК 416-516-8223, 
Буква 416-236-5890.  
 
¾    Хор ЛЕВАДА (УМА) ТОРОНТО запрошує 

українську громаду на Весняний Показ Моди/ 
SPRING FASHION BY ZACK’S в неділю 2 квітня 
2017 о год. 1:00 поп. у приміщенні Knights of 
Columbus Hall, 195 Parklawn Rd., Toronto. Ціна квитка 
$45.00 включає: показ моди, смачний гарячий обід, 
вино, подарки, розігравки. За квитками звертатися 
до Гані (905-629-2338) або до Олесі (416-233-9700). 
 

 
ВЕЛИКИЙ ПІСТ почався в понеділок  
27 лютого. Щонеділі підчас Великого Посту 
служать Великопосну Вечірню о год. 7:00 
вечора. Пригадуємо нашим парохіянам, щоб  
подавати імена померлих до Пом'яників на 
Парастас-Сорокоусти,  який служиться від  
3 березня. 
 Пригадуємо нашим парохіянам не замовляти 
Божественні Літургії св. Йоана Золотоустого в 
середу і п'ятницю в часі посту, з огляду на те, 
що в тих днях, згідно з нашим Східним обрядом, 
служать Літургію Ранішeoсвячених  Дарів  
о год. 6:00 вечора. В п’ятницю також служать 
Парастас-Сорокоусти. 

Загальні Збори св. Миколаївської парохії 
проходитимуть сьогодні о год. 1:00 поп. у 
церковній залі. Запрошуємо наших парохіян до 
участи! 

 
У неділю, 26 березня після кожної Святої 
Літургії в церковній залі буде продаж гарячих 
обідів: борщ, вареники, ковбаски, печиво тощо. 
Запрошуємо закупити обід для себе і родини. 
Прихід призначений на проєкт "Відкрий своє 
серце", допомога дітям сиротам у наслідок війни 
в Україні. Просимо підтримати діяльність ЛУКЖК! 
 



¾ RESURRECTION: Music from the Ukrainian 

Sacred Choral Tradition. В центрі концерту, який 

відбудеться в середу 19 квітня o год. 7:30 веч.  

в St Paul’s Anglican Church,  Воскресна Свята Літургія 

о. Івана Сембрата. Також пасхальні твори 

Бортнянського, Веделя і Гурка. Мужський хор, який 

начислює 50 хористів із різних світових хорів: Boyan 

Ensemble of Kyiv, Chorus of the Armed Forces of 

Ukraine, National Philharmonic of Ukraine, Homin 

Municipal Choir of Lviv , Vidubychi Church Choir Choir of 

Kyiv, Pro Coro Canada, Ukrainian Bandurist Chorus of 

Detroit, Axios Men’s Ensemble and the Ukrainian Male 

Chorus of Edmonton.  

Квитки:$35.00(www.resurrectionliturgy.com) 

 

¾ Об’єднання Українців “Закерзоння” та 

Об’єднання Лемків Канади запрошують громаду 

Тороно на урочисте відзначення 70-ої річниці Акції 

“Вісла” в неділю 30 квітня о год. 3:30 поп в церкві 

св. Покрови 30 Leeds St. – Панахида та пропам’ятна 

програма. 

 

¾     Літературно-артистичне товариство, 

відділ Канада, при сприянні Конґресу Українців 

Канади, відділ Торонто, та Української Амбасади в 

Оттаві запрошують громаду на зустрічі з внуком 

Івана Франка - Роляндом Франком та презентацію 

Міжнародного Фонду ім. Івана Франка в суботу 1 

квітня о 2 годині пополудні в 21 Old Mill Rd, Etobicoke, 

ON M8X 1G5. 

                 МНОГАЯ  ЛІТА ! 
     Новоохрещеному Брадлові Дейвидові 
Аєрсон , його рідним і хресним батькам    
бажаємо    Многії  і Благії Літа! 
 

      
Ж Е Р Т В О Д А В Ц І  

           Складаємо щиросердечну подяку
 парохіянам. Нехай Предобрий Господь        
благословить і   винагородить! 
 
 Марія Бескідна                                           150.00 
                    (в пам’ять Івана Бескідного) 
 Мирон Цибульський і Марія Гоголь             250.00 
 Петро Вовк                                                 200.00 
 Ірина Когут                                                100.00 
 Мирослава Олексюк                                   300.00 
 Фундація ім. Ольжича                                 200.00 
              ( в пам’ять Миколи Плавюка) 
Canada Helps                                                779.82 
            
  
 

 
  ПО М И Н А Є М О     †        П О М Е Р Л ИХ 
 
 1     IV     12:00 поп.      бл. п. Івана Перуна (40д.) 
 1     ІV     5:00  поп.       бл. п. Стефана  
                                               Савицького (7р.) 
19    IV      8:00 ранку    бл. п. Анну і Миколу 
                                                         Кренцу 
20    ІV     7:00 веч.        бл. п. Софію і Стефана 
                                               Лисих 
 21   IV      6:00  веч.      бл. п. Марію і Ананія 
                                              Калимон 
 22  IV        9:00 ранку   бл. п. Андрія Спольського 
                                     (7р.) і Миколу Томцьо (6р.) 
 22  IV      10:00 ранку   бл. п. Павла Соломона 
                                                               (40р.) 

                     
                          (Закінчення) 

«Ми сьогодні переживаємо, можливо, один із 
найтяжчих періодів у новітній історії України. 
Україна спливає кров’ю…» 
«Подивімося на розп’яття Христа в цю 
Хрестопоклонну неділю і поцілуймо Його хрест. 
Знак цілування є знаком прийняття. Бог каже нам: 
«Я з вами. Я повів вас цією дорогою свободи. Я 
вклав у ваше серце бажання свободи і 
справедливості. Я надихнув вас Духом гідності, що 
вивела вас на Майдан. І Я в цій дорозі подорожую 
разом із вами. Я є джерелом вашої сили і здатності 
пережити найстрашнішу скруту», - продовжив 
Глава Церкви. 
На думку Предстоятеля УГКЦ, хрест Господній є 
прапором перемоги. Він є тим інструментом, який 
дає Ісус у руки свого народу: «Господь дає нам 
знак своєї сили і непереможності… Тож коли 
шукаєте відповідь на своє запитання, відчуваєте 
спрагу й голод у ваших особистих і духовних 
пошуках, ідіть до Церкви». 
Наприкінці проповіді Блаженніший Святослав 
додав: «Ваша Мати-Церква в Україні вас ніколи не 
покине і не забуде. Бажаю кожному з вас, щоби 
ви в особистій історії життя відчули силу Божу, яка 
подається через святий і животворящий хрест. 
Нехай Мати Божа, під покровом якої живе і 
молиться ця єпархія, навчить вас і покаже свого 
Сина, розп’ятого на хресті, як знак, символ і 
прапор перемоги добра над злом, правди над 
брехнею, сили Божої над видимою неміччю». 

Департамент інформації УГКЦ 
 
 
 

о.  Р. Лобай, парох – 416-504-4774                                              •        о. Олександер  Лящук – 416-639-0240 
о. Олег Качур – 647-244-8186 (новий)                                         
Школа ім. Патр. Йосифа Сліпого – 416-393-5413                     •        Свято-Миколаївська Рідна Школа – 416-458-0978 
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